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 :مقدمة

الحمد هلل الواحد القيار، مثبت القموب والعقوؿ واألفكار، وعمى نبي الرحمة الصادؽ المختار، أفضؿ 

صموات ربي العزيز الغفار، وعمى الصحابة األفاضؿ األخيار، ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو القرار، أما 

: بعد

 لمطاقات الفكرية لألمة الرئيسفقد كانت القراءة منذ المحظة األولى في عصر الرسالة ليي المورد 

اإلسالمية، وطالما ظؿ العمماء يقرؤوف ويحفظوف ويجتيدوف، وينتقدوف، ويحمموف ويراجعوف، حتى أتى 

عصر التدويف لمسنة النبوية، وبزغ عصر الصحيحيف، فكانا لبنة راسخة في حصف اإلسالـ الحصيف، 

، ومذ ذاؾ تأسست أجواء الفيـ والتحميؿ -صمى اهلل عميو وسمـ–والسور المتيف لحفظ أحاديث النبي 

لنصوصيما، والدراسة والنقد ألسانيدىما؛ فاستُنطقت النصوص، وُحممت اإلشارات، وُحرست المدلوالت، فيمًا 

وتأوياًل، بضبط عالقات األلفاظ بالمعاني، وتقنيف دالئؿ المنطوؽ عمى المضموف، تفاديًا لكؿ تأويؿ 

مجازؼ، أو استنباط مخالؼ، وصيانة لنصوص الصحيحيف مف اإلسفاؼ، والبعد عف قوانيف التأويؿ 

المجانبة لقواعد المغة والشرع، فكاف ذلؾ ضمف منظومة راسخة تحوي أسسًا ثابتة، ومنيجًا مشدودًا بقواعد 

. مرتبطة بالمساف ومقتضيات المغة في فيـ الخطاب النبوي، ومحتكمة لمشرع وحدوده

وبقي األمر عمى ذلؾ، حتى برز رويبضات مف ناطقي المغة، مّدعي فقييا؛ تناولوا صحيحي 

؛ وىي قراءة تأويمية خارجة عف نطاؽ المعيود المنطقي، مستمدة "الحداثية"البخاري ومسمـ بقراءة ُتسمى بػ

آلياتيا مف تجارب الغرب في فيـ نصوصيـ المقدسة، غير مكترثيف لنتاجات نصوصيـ العقدية والفقيية 

، (2)، والتفكيكية(1)كالبنيوية)مبتدعة " نظريات لغوية"بقدر ما تتوؽ إليو أنفسيـ مف النقد، باستخداـ 

، والتي كانت وليدة الصراع الحداثي الغربي مع الديف، فأدى ذلؾ إلى االشتغاؿ باإلنساف ((3)والسيميائية

، ومراعاة لمدنيا مف غير النظر إلى (العقمنة)، واالىتماـ بالعقؿ خارجًا عف الوحي (األنسنة)بعيدًا عف اهلل 

                                           
 .منيج يستكشؼ العالقات الداخمية المتبادلة لمعناصر األساسية في النص، بعيدًا عمى المعاني المباشرة ليا:  البنيوية(1)
 .مذىب أدبي يقوؿ باستحالة الوصوؿ إلى فيـ متماسؾ أو متجانس لمنص أيًا كاف:  التفكيكية(2)
عمـ الداللة، وىو عمـ حديث يبحث في الدالالت المغوية، يدرس المعاني المغوية عمى صعيد : السيميائية أوالسيمانتية( 3)

 .المفردات والتراكيب، وما يتبعو مف تطور ليذه المفردات بعيدًا عف االشتقاقات التاريخية ليا



                         

 

ضع ُتخ، ة نصرانيةليد ييوديا، مما أدى بيـ إلى معالجة أحاديث الصحيحيف ضمف تؽ(األرخنة)اآلخرة 

لمناىج النقد التي خضعت ليا نصوص التوراة واإلنجيؿ في إطار الفكر الغربي والذي - إسنادًا ومتناً –السنة 

. (4)صار عند الحداثييف العرب مرجعية مسممة غير قابمة لمنقاش والتعديؿ

العرب عمى درجات متفاوتة، ساعدت عميو عوامؿ " المثقفيف"فأنتج ذلؾ تأثرًا واضحًا عند كثير مف 

صرار–متعددة سيأتي ذكرىا في مواضعيا، مّدعيف  أنيـ يقفوف موقؼ الدفاع عف اإلسالـ - عف قناعة وا 

خراجو مف الزاوية الضيقة التي وضع نفسو فييا-زعموا– ال أقوؿ أحاديث –، واتخذوه مولجًا لنقض !، وا 

صمى اهلل عميو –بؿ قواعد الديف وآيات الكتاب الحكيـ، فكانوا مصداؽ قوؿ النبي - الصحيحيف فقط

، فيذا (5)"ىـ مف جمدتنا ويتكمموف بألسنتنا"إذ " دعاة عمى أبوب جينـ، مف أجابيـ إلييا قذفوه فييا-: "وسمـ

إف الجميور األوروبي يجيؿ كؿ شيء عف حقائؽ اإلسالـ ومجتمعات : "محمد أركوف يزعـ قائالً 

اإلسالمية، كما أنو مميء باإلحكاـ السمبية المسبَّقة تجاىيا، وأنا أىدؼ إلى إيضاح األمور عمى حقيقتيا، 

. (6)"وبالتالي إزالة ىذه األحكاـ المسبقة أو زحزحتيا بعض الشيء إف أمكف

وىكذا نرى أف القوـ ُيِعدوف أنفسيـ منقذي الفكر اإلسالمي مف بيف طرفي كماشة المجتمع 

األوروبي، ومجددي الحضارة والفكر الموروث، إذ يعالجوف جميع القضايا الشرعية المشِكمة عمى حد سواء 

. بمعطيات الحضارات والثقافات الغربية، فضاًل عف الضغوط الواقعية- بعمؽ–متأثريف 

إلثبات صحة وجية النظر مف جية اإلسالـ عند التعارض، بؿ نجدىـ دومًا - ولو لمرة–فمـ يقفوا 

. يعالجوف قضاياىـ عمى حساب اإلسالـ وفقًا لما يفكر فيو الغرب

وكنتيجة منطقية؛ فإنيـ لـ يقيموا لمصحيحيف وزنًا، سواء في قبوؿ كثير مف نصوصيما، أو تفسيرىا 

ضمف منظومة الفكر اإلسالمي الذي يشكؿ وحدة متضافرة في بناء العقؿ المسمـ، كيؼ ال يكوف؟ وقد 

عَدوا عمى كثير مف اآليات القرآنية، وحّرفوا مقصودىا، وجعموىا ضمف الخطاب التاريخي القابؿ لمنقد، 

. فكاف الصحيحاف محط أنظارىـ لمنقد الفائح مف بيف سطوره رائحة العقمية الغربية المنحمة

                                           
 . محمد عبد الفتاح الخطيب، القراءة الحداثية لمسنة النبوية، بتصرؼ(4)
 (.3434)ديث رقـ مسمـ حوصحيح ، (6557)ديث رقـ البخاري حصحيح متفؽ عميو،  (5)
 .197 ص،اإلسالـ أوروبا الغربمحمد أركوف، ( 6)



                         

 

وقد ُعنى ىذا البحث بتوضيح مفيوـ الحداثة ونشأتيا، والكشؼ عف ىويات عقوؿ أصحابيا، 

. وتحميؿ أصوليا ومصادرىا، وطريقة انتقاؿ عدواىا إلى بعض المستغربيف العرب

معرجيف عمى أساليب نقدىـ، وقواعد تعامميـ، ودوافع نبذىـ ألحاديث الصحيحيف، وآثار ذلؾ 

المنيج، متتبعيف في ذلؾ سقطاتيـ، ومسمطيف الضوء عمى عثراتيـ وىناتيـ، وموضحيف اآلليات القويمة 

. في التعامؿ معيا، واهلل الموفؽ والمستعاف، وعمى نبيو السالـ والعرفاف

: وما بعدىا (Modernity)مفيوم الحداثة : المبحث األول

، "حدث حدوثًا وَحداَثًة فيو حديث: "، وفي المغة ُيقاؿ"ح د ث"مشتقَّة مف مادة - لغةً – الحداثَة 

؛ فكممة حداثة كممة نسبية؛ إذ كؿ ما ىو قديـ كاف حديثًا نسبة لما قبمو، (7)(َقُدـَ )نقيض  (َحَدثَ ): وُيقاؿ

وكؿ ما سيكوف حديثًا في المستقبؿ سيؤوؿ إلى ِقَدـ قياسًا لما سيكوف بعده، فالحداثة مصطمح ال يرتبط 

. بنص معيف، أو حدث معيف

وفي ضوء ىذا المضموف تصبح الحداثة في مأزؽ لغوي َعِصيٍّ عمى االستيعاب والفيـ، وال يمكف 

.  (8)تطبيقو إال عمى زمف المتكمـ دوف غيره

إذا وضعت : "كما يتسـ ىذا المصطمح بالغموض باتفاؽ الباحثيف، وليذا قاؿ بعض الحداثييف ساخراً 

ثـ أغَمْقت الحجرة وألقيَت بالمفتاح بعيًدا، - وأنا معيـ-المناقشيف األساسييف لممفيوـ، - في حجرة واحدة - 

فمف يحدث إجماع بيف المشتركيف في الجدؿ بعد أسبوع، وأف خًطا رفيًعا مف الدماء سوؼ يظير مف تحت 

.  (9)"الباب

أو العصرنة  (Modernity)وسّبب ذلؾ اختالفًا واسعًا غير منضبط في تعريؼ مصطمح الحداثة 

أو التحديث، فجعموىا وصفًا ألي عممية تتضمف تحديث وتجديد ما ىو قديـ؛ لذلؾ فقد تستخدـ في 

                                           
 ."حدث"الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة  (7)
 . بتصرؼ،47سقطة الحداثة والخصوصية الغربية، صوائؿ عبد الغني، ( 8)
 والنص عف بحث ألقاه إيياب حسف بمؤتمر بجامعة عيف ، نحو نظرية نقدية عربيةعبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة( 9)

 .ـ، كما وصؼ الحداثة بأنيا تتحدى التعريؼ، وكأنيا الشبح2000شمس سنة 



                         

 

 والفكري التاريخي ليدؿ عمى مرحمة الثقافيمجاالت عدة، لكف ىذا المصطمح برز واضحًا في المجاؿ 

. (10) بشكؿ خاص في مرحمة العصور الحديثةأوروباالتطور التي طبعت 

إلى تحقيؽ قطيعة معرفيَّة مع - في تصورىـ لتحقيؽ الحداثة-وليذا اندفع الحداثيوف العرب 

، فوصفوا التاريخ بالسِّجف؛ (11)الماضي واحتقار التراث، ثـ الوصوؿ بالتبعية الثقافية لمغرب إلى أبعد نقطة

مشكمتكـ أنكـ تنظروف إلى الوراء، وبيذا أصبحتـ ُسجناَء : "وجعموا نصب أعينيـ قوؿ الحداثي األمريكي

 (12)".الماضي

ولذلؾ فقد تعامؿ الحداثيوف مع النصوص الشرعية عامة، والصحيحيف بشكؿ خاص وفقًا لممعايير 

: الغربية، الممخصة فيما يمي

حالؿ األساطير محؿَّ الدِّيف: ، أي"أنَسَنة الدِّيف"– 1 . (13)إرجاء الديف إلى اإلنَساف، وا 

. (14)تطِبيؽ المبادئ النَّقدية الَواِفدة عمى النصوص المقدَّسة– 2

، : والديف عمى طرَفي نِقيض، عمى أساس أف" أو العقالنيَّة"وضع العمميَّة – 3 الدِّيف ِفكر غيِبيٌّ

. (15)يتعارض مع التفكير العمِمي والعقالني

قراءًة عممية، - حَسب زعمو-وىذا يبرر طمب محمد أركوف بقراءِة الفكر اإلسالمي مف جديد 

خضاِع القرآف الكريـ لمحؾِّ النقِد التاريخيِّ المقارف . (16)وا 

والناظر في مفيـو الحداثة يعمـ أنيا منيج يؤمف بما ينطؽ بو اإلنساف في المحظة اآلنية، تاركة 

وراءىا كؿ قدـ، وىادمة لكؿ ما ىو موروث، وىذه المحظة اآلنية سرعاف ما نتقضي ويحؿ محميا مرحمة 

قواعد وثوابت تقوـ عمييا؛ تعتمد أي ، وال بنتائجيا، فإف الحداثة ال تؤمف ...أخرى تيدميا، وىكذا دواليؾ

                                           
(10 )www.wikibeadia.net. 
 .37المرايا المقعرة، صعبد العزيز حمودة، ( 11)
 .48، ص رجع السابؽالـ (12)
 . 35المرايا المحدبة، ص عبد العزيز حمودة، ( 13)
 . 64المرجع السابؽ، ص  (14)
 . 91-90المرايا المقعرة، ص عبد العزيز حمودة، ( 15)
 .50الحصار الفمسفي لمقرف العشريف، صعطيات أبو السعود، ( 16)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


                         

 

 بتغير التعريؼ متغيرة المناىج، سريعة التحوؿ والتأثربقية الحداثة ىالمية - وعمى مدى السنيف–لذلؾ 

الفكر اإلنساني وتأخذ لوف الواقع التي تعاينو كما يأخذ الكأس لوف الشراب الذي يممؤه؛ فكمما تغير الواقع 

 تفسير ىذه المنيجية عند كؿ ف تبعًا لذلؾ، فضاًل عمناىجيامف مكاف آلخر ومف زماف آلخر فإنيا تغير 

. ناقد بحسب منطقو، ومدى تأثر ثقافتو وفكره بالشرؽ أو الغرب

منيج فكري أدبي عمماني، مبني عمى عدة عقائد " الحداثة بأنيا نوّصؼوعمى ذلؾ يمكننا أف 

". غربية ومذاىب فمسفية، يقوم عمى الثورة عمى الموروث ونقده وتفسيره بحسب وجية نظر القارئ

وتيدؼ الحداثة إلى إلغاء مصادر الديف، وما صدر عنيا مف عقيدة وشريعة، وتحطيـ كؿ القيـ 

الدينية واألخالقية واإلنسانية بحجة أنيا قديمة وموروثة لتبني الحياة عمى اإلباحية والفوضى والغموض، 

. (17)وعدـ المنطؽ، والغرائز الحيوانية، وذلؾ باسـ الحرية، والنفاذ إلى أعماؽ الحياة

ولتوضيح شمولية ىذا الفكر الحداثي، وأنو ال يقتصر عمى الشعر والمغة فحسب، بؿ يتعدى ذلؾ 

المالمح )إلى آي القرآف والحديث النبوي، نتأمؿ قوؿ الكاتبة الحداثية خالدة سعيد في مقاؿ ليا بعنواف 

: إف التوجيات األساسية لمفكري العشرينات، تُقدـ خطوطًا عريضة تسمح بالقوؿ: "، تقوؿ(الفكرية لمحداثة

إف البداية الحقيقية لمحداثة مف حيث ىي حركة فكرية شاممة، قد انطمقت يومذاؾ، فقد مثَّؿ فكر الرواد 

األوائؿ قطيعة مع المرجعية الدينية والتراثية كمعيار ومصدر وحيد لمحقيقة، وأقاـ مرجعيف بديميف، العقؿ 

ـّ تطوري . (18)"والواقع التاريخي، وكالىما إنساني، ومف ث

 (19)خالصة لمذاىب خطيرة ممحدة، ظيرت في أوروبا كالمستقبمية- عمى ذلؾ–فالحداثة 

 وىي مف ىذه الناحية شر؛ ألنيا إمالءات الالوعي في غيبة الوعي والعقؿ، (21) والسريالية(20)والوجودية

                                           
 . محمد مصطفى ىدارة، الحداثة في األدب العربي المعاصر(17)
 .27صخالدة سعيد، المالمح الفكرية لمحداثة، ( 18)
حركة توجو نحو المستقبؿ، وبدء ثقافة جديدة، واالنفصاؿ عف الماضي، ورفض أي اعتقاد سابؽ باعتباره : المستقبمية( 19)

 .فاشاًل ومزيفاً 
إبراز قيمة الوجود اإلنساني، وتأكيد تفرده، وقدرتو عمى حؿ مشاكمو وقضاء حوائجو وتنظيـ حياتو بإرادتو : الوجودية( 20)

 .(كالتعاليـ السماوية والشرع)وحريتو ودوف أي موجو 
 .حركة تجريدية تبحث في أعماؽ الذات لموصوؿ إلى السر العميؽ، والالشعور وما ىو مدفوف في النفس: السريالية( 21)



                         

 

وىي صبيانية المضموف، عبثية في شكميا الفني، تمثؿ نزعة الشر والفساد في عداء مستمر لمماضي 

والقديـ، وىي إفراز طبيعي لعزؿ الديف عف الدولة في المجتمع األوروبي، ولظيور الشؾ والقمؽ في حياة 

. (22)الناس مما جعؿ لممخدرات والجنس تأثيرىما الكبير

: نشأة الحداثة ومراحل تطورىا: المبحث الثاني

: نشأة الحداثة عند الغرب: أووً 

بفرعيو  (Postmodernityأو Postmodcrnism ) (ما بعد الحداثة)و (الحداثة)ُيعد مصطمحا 

مف أىـ المصطمحات التي شاعت وسادت منذ الخمسينيات الميالدية مف القرف الماضي عند الغرب، ولـ 

. (23)ييتد أحد بعد إلى تحديد مصدره بدقة

التي تتحدث عف النمطية " الكالسيكية: "إال أف أوؿ المذاىب األدبية الفكرية ظيورًا في الغرب

فكانت ثورة وتمردًا عمى الكالسيكية، وادعت أف الشرائع والتقاليد والعادات " الرومانسية"والجمود، ثـ جاءت 

التي تطورت إلى " الواقعية"ىي التي أفسدت المجتمع، ويجب أف يجاىد في تحطيميا، ثـ المدرسة 

التي كانت الخطوة األخيرة قبؿ الحداثة التي وصمت في الغرب شكميا النيائي عمى يدي " الرمزية"

. (24)األمريكي الييودي عزرا باوند، واإلنجميزي توماس إليوت

بأف : "وىكذا انتيت الحداثة إلى الجمع بيف عدة مناىج غربية، فمف شيوعية مادية إلى دارونية تقوؿ

، وميثولوجية تنكر أف يكوف األصؿ في األدياف التوحيد، وأف اإلنساف األوؿ ما لجأ إلى "أصؿ اإلنساف قرد

 -.زعموا-التديف إال لجيمو بالطبيعة وخوفو منيا، حيف لـ يستطع أف يواجييا بالتفسير العممي الصحيح 

: متأثرًا بالنظريات الغربية (الشعر الحديث كمصطمح)ويقوؿ عمي الغامدي في مقالة تحت عنواف 

وميما يقاؿ إف تمؾ المصطمحات منقولة مف الغرب، حيث كانت صدى لما كاف عميو القرف التاسع "

عشر، إال أف ليا شموليا اإلنساني وصياغتيا العالمية التي تناسب كؿ لغة، ومف ىذه المصطمحات عمى 

الدارونية، والتي تعتبر كشفًا لتطور بعض جوانب الكائف اإلنساني، وكذلؾ العموـ : سبيؿ المثاؿ 

                                           
 .الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي- الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرة ُينظر ( 22)
 .61قراءات في ما بعد الحداثة، صمجموعة مف الباحثيف، ( 23)
 .72إحساف عباس، فف الشعر، ص (24)



                         

 

، وىذه المصطمحات في جممتيا تفصح عف منيج جديد واضح !الميثولوجية تعد كشفًا ألصوؿ العقائد

 .(25)"ومحدد، يستميـ العقؿ والتجربة في ربط المقدمات بالنتائج، والعمة بالمعموؿ

 :نشأة الحداثة العربية ومدى تأثرىا بالغرب: ثانياً 

مذىب فكري غربي، ولد ونشأ في الغرب، ثـ انتقؿ منو إلى بالد - في أصميا ونشأتيا-إف الحداثة 

لممالبسات التاريخية التي عانى منيا المسمموف في القرف العشريف، مف سقوط لسيادتيـ، المسمميف، نتيجة 

ة،  العممانياتواستعمار بمدانيـ، وتوالي اليزائـ الفكرية والنكسات العسكرية عمييـ أماـ الغرب، وفشؿ التيار

 بو مف شعارات التنمية والتحرر، األمر ت في تحقيؽ ما وعدوالرأسمالية، واالشتراكية الشيوعية وغيرىا

 .الذي أجبر العممانييف عمى إعادة النظر في أساليب العمؿ والنضاؿ السابؽ

وال شؾ أف الحداثييف العرب حاولوا بشتى الطرؽ والوسائؿ أف يجدوا لحداثتيـ جذورًا في التاريخ 

اإلسالمي، محاكاة لما فعمو الغرب في إرجاع حداثتيـ إلى الثورة الموثرية، فما أسعفيـ إال أف استشيدوا إما 

بممحد أو فاسؽ أو ماجف؛ كالحالج، وابف عربي الصوفييف، وبشار، وأبي نواس، وابف الراوندي، والمعري، 

، لكف الواقع أف كؿ ما يقولو الحداثيوف ىنا، ليس إال اجترارًا لما قالو حداثيو (26)والقرامطة، وثورة الزنج

إال أنو - كما يسمونو عندىـ-أوروبا وأمريكا، ورغـ صياحيـ ومناداتيـ باإلبداع والتجاوز لمسائد والنمطي 

ال يطبؽ إال عمى اإلسالـ وتراثو، أّما وثنية اليوناف وأساطير الروماف وأفكار مالحدة الغرب، حتى قبؿ 

: مئات السنيف، فيي قمة الحداثة، وبذلؾ فُيـ ليسوا إال مجرد نقمة لفكر أعمدة الحداثة في الغرب مثؿ

. (27)إليوت، وباوند، وريمكة ولوركا، ونيرودا، وبارت، وماركيز

في البيئة الغربية، وكانت إحدى مراحؿ تطور الفكر الغربي، ثـ نقمت - بداية–وىكذا نمت الحداثة 

. إلى بالد العرب صورة طبؽ األصؿ لما حصؿ في الغرب، ولـ يبؽ منيا عربي إال الحروؼ المكتوبة

اعتبارات "وقد توالت االعترافات مف منظري الحداثة بذلؾ، فيذا محمد برادة يكتب مقااًل بعنواف 

يؤكد فيو بأف الحداثة مفيوـ مرتبط أساسًا بالحضارة الغربية وبسياقاتيا " نظرية لتحديد مفيـو الحداثة

                                           
 .62عمي الغامدي، الشعر الحديث كمصطمح، ص( 25)
 .61انظر أدونيس، عمي أحمد سعيد، الثابت والمتحوؿ، ص (26)
 .11محمد برادة، اعتبارات نظرية لتحديد مفيـو الحداثة، ص( 27)



                         

 

التاريخية وما أفرزتو تجاربيا في مجاالت مختمفة، ويصؿ في النياية إلى أف الحديث عف حداثة عربية 

. (28)مشروط تاريخيًا بوجود سابؽ لمحداثة الغربية وبامتداد قنوات لمتواصؿ بيف الثقافتيف

. …وعندما أقوؿ الشعراء الجدد، وأذكر مفيـو الحداثة عندىـ : "وىكذا وصفو غالي شكري بقولو

أدونيس، وبدر شاكر السياب، وصالح عبد الصبور، وعبد : أتمثؿ كبار شعراء الحركة الحديثة مف أمثاؿ 

زرا باوند، وربما عمى رواسب مف . …الوىاب البياتي، وخميؿ حاوي  عند ىؤالء سوؼ نعثر عمى إليوت، وا 

رامبو، وفاليري، وربما عمى مالمح مف أحدث شعراء العصر في أوروبا وأمريكا، ولكنا لف نعثر عمى 

 .(29)"التراث العربي

  :القواعد الحداثية في التعامل مع نصوص الصحيحين: الثالث المبحث

عند الحداثييف باألسس الفكرية - خصوصاً -والصحيحيف - بشكؿ عاـ–يتعمؽ مفيوـ السُّنَّة 

والخمفيات الوضعية التي ينطمقوف منيا؛ فممارسة العقؿ الحداثي لسمطاتو المطمقة عمى الساحة الفكرية 

والدينية جعمت المسّممات رىف الجداؿ والنقد، وحّولت كثير مف النصوص المجمع عمى ثبوتيا أو داللتيا 

موضع الشؾ والزيؼ، مما أدى إلى إفرازات نكراء لنتاجات شاذة، وقواعد منبوذة اعتبرىا الحداثيوف فتحًا 

. في عمـ الحديث والنقد وعمؿ المتوف، وتجديدًا ألسس التصحيح والتضعيؼ، والقبوؿ والرد

وتفّرعت تمؾ القواعد عمى أنواع شتى منيا ما ىو مختص بعمـ اإلسناد، ومنيا ما اختص بعمـ 

: المتف، نجمميا بما يأتي

: قواعد تختص بأسانيد الصحيحين: أووَال ً 

التحريؼ في : انعداـ أي دليؿ نقمي خالص الصحة، وثانييا: وقد قامت عمى أربعة قواعد أساسية؛ أوليا

مساواة درجة أحاديث الصحيحيف بغيرىا وعدـ االلتفات إلى : شروط الصحة عند البخاري ومسمـ، والثالثة

: وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ. الطعف في طريقة تدويف أحاديث الصحيحيف: ا، والرابعةـعمو شروطو

                                           
 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا( 28)
 .2/690الحداثة في العالـ العربي دراسة عقدية، محمد بف عبد العزيز العمي، ( 29)



                         

 

: انعدام الدليل النقمي الخالص: القاعدة األولى

ال يعتمد -: "عمى حد تعبير حسف حنفي-فال يؤمف التيار الحداثي بوجود دليؿ نقمي مصّدؽ، وأنو 

عمى صدؽ الخبر سندًا أو متنًا، وكالىما ال يثبتاف إالَّ بالحس والعقؿ طبقًا لشروط التواتر، فالخبر وحده 

ليس حجًة وال يثبت شيئًا عمى عكس ما ىو سائد في الحركة السمفية المعاصرة عمى اعتمادىا المطمؽ 

واستشيادىا بالحجج النقمية وحدىا دوف إعماؿ الحس والعقؿ، وكأف الخبر " قاؿ الرَُّسوؿ"، و"قاؿ اهلل: "عمى

، فأسقط (30)"حجة، وكأف النقؿ برىاف، وأسقطت العقؿ والواقع مف الحساب في حيف أفَّ العقؿ أساس النقؿ

. عمـو اإلسناد والجرح والتعديؿ والعمؿ- وبكؿ بساطة–حنفي بذلؾ 

فالحقيقة عند رائد؛ كجبراف أو طو حسيف ال تمتمس بالنقؿ، بؿ تمتمس بالتأمؿ : "...ثـ تقوؿ خالدة سعيد

واالستبصار عند جبراف، وبالبحث المنيجي العقالني عند طو حسيف، وكذلؾ تمتمس بوضوح لدى عدد 

كبير مف كتاب تمؾ المرحمة، عمى اختالؼ اختصاصاتيـ واتجاىاتيـ فيمًا لإلنساف بوصفو المخوؿ 

. (31)"بالتحكـ في مصيره وفي صنع التاريخ

وقد توسع بيـ األمر إلى نقد عمـو الحديث الكاشفة عف صحة األحاديث وضعفيا، واضعيف أنفسيـ 

أوصياء عمييا، مشككيف في قدرات تمؾ العمـو عمى العمؿ بمقتضاىا، مقترحيف إعادة النظر فييا والعمؿ 

عمى أساس تعديميا، ىكذا دوف أسس عممية محضة بؿ قياسًا عمى ما يعايشو العالـ اإلسالمي مف صراع 

. (32)الحضارات

وىكذا أسقطوا أي دليؿ نقمي، وحّمموا العقؿ والتجربة ميمة البحث عف الحقيقة، ونزعوا عف ىذه األمة أىـ 

حتى حسب –ما ميزىا اهلل بو عف األمـ؛ كعمـ اإلسناد، ومرجعية األصوؿ، ومنيج االتباع، والذي ُيعد 

عمى درجة غير مسبوقة مف العمـ والبحث والتدقيؽ، وحقاًل زاخرًا بالعموـ العقمية والمنطقية، وىذا - منطقيـ

وحده ُيثبت أف العقؿ وحده ال يستطيع أف يحكـ عمى األشياء واألفكار؛ ألف المستندات العقمية التي يتبعيا 

. الحداثيوف ىي في األصؿ منقولة لدييـ، فيـ في دوامة النقؿ شاؤوا أـ أبوا

                                           
 .318حسف حنفي، التُّراث والتجديد مف العقيدة إلى الثورة، ص (30)
 .27خالدة سعيد، المالمح الفكرية لمحداثة، ص (31)
. 75نافذة عمى اإلسالـ صانظر محمد أركوف، ( 32)



                         

 

: تحريف شروط الصحة في البخاري ومسمم: القاعدة الثانية

  إلىلقد أبعد كثير مف الحداثييف النجعة في التعامؿ مع أحاديث الصحيحيف، حتى بمغ فييـ األمر

أف يساووا نصوصيما بأي خطاب بشري كما فعؿ عمي حرب، وأركوف، وحنفي، وشحرور، ومنيـ مف 

ذىب مذىبًا منكرًا في تأسيس مشروع لمتوفيؽ بيف التُّراث والحداثة، كما فعؿ الجابري؛ ففي معرض حديثو 

كتب الحديث الصحيحة، كصحيحي البخاري ومسمـ إنما ىي صحيحة "عف الحديث الصحيح ذكر أفَّ 

بالنسبة لمشروط التي وضعيا أصحابيا لقبوؿ الحديث، الحديث الصحيح ليس صحيحًا في نفسو 

نما ىو صحيح بمعنى أنو يستوفي الشروط التي اشترطيا جامع الحديث كالبخاري ... بالضرورة وا 

وال ُيدرى أيُّ عاقؿ ُيسّمـ بذلؾ، إذ لـ يعبأ الجابري بتمقي األمة اإلسالمية قديمًا وحديثًا . (33)"ومسمـ

لمصحيحيف بالقبوؿ ما يغني عف بياف قيمة ىذيف الكتابيف باعتبارىما أصح كتابيف تضمنا سنة رسوؿ اهلل 

-. صمى اهلل عميو وسمـ-

واألعجب مف ذلؾ ما اعتبره محمَّد شحرور مف أف ىذه المقولة مف أكبر المغالطات، حيث جاء في 

، !إنيما أصح الكتب بعد كتاب اهلل: ، ويقولوف!صحيح مسمـ وصحيح البخاري: يقولوف: "أصولو الجديدة

ىذه إحدى أكبر المغالطات التي ما زالت المؤسسات الدِّينيَّة ُتكره الناس عمى التسميـ بيا : ونقوؿ نحف

، فمف تحّدث بغير فنو أتى بالعجائب، فمو أف ، وىذا أمر متوقع خروجو منو(34)"تحت طائمة التكفير والنفي

الجابري وشحرور وغيرىما، تكمموا في قواعد الجرح والتعديؿ، ومنطقية الحكـ عمى األحاديث بالصحة أو 

. الضعؼ، لكاف خطابًا عمميًا خاضعًا لألخذ والرد، إال أف مصادر تفكيرىـ، ومنابع عقائدىـ تناقض ذلؾ

وال يناقض استنكارنا ليذا ما يقوؿ بو كثير مف أىؿ العمـ مف االستدراؾ عمى البخاري ومسمـ، وما 

تـ انتقاده وفؽ شروط عمـ الحديث والعمؿ المعروفة، إال أف ىناؾ فرقًا بيف ما يكوف استدراكًا، وما ُيحمؿ 

. عمى محمؿ التشكيؾ في منيج صاحبي الصحيح مف التثبت في نقؿ الحديث

                                           
 .8محمَّد عابد الجابري، في قضايا الدِّيف والفكر، ص (33)
 .160محمَّد شحرور، نحو أصوؿ جديدة لمفقو اإلسالمي، ص (34)



                         

 

:  مساواة درجة أحاديث الصحيحين مع غيرىا: القاعدة الثالثة

مف أخطر ما وقع فيو الحداثيوف إدراج أحاديث الصحيحيف ضمف الحكـ العاـ لمسنة؛ إذ إنو مف 

المتفؽ عميو بيف المحدِّثيف أفَّ السُّنَّة المنقولة إلينا ليست كميا صحيحة، وىو ما استدعى تأسيس جممة مف 

إالَّ أفَّ الحداثييف ذىبوا إلى أبعد مف ذلؾ، وسحبوا ىذه القاعدة عمى .  في الحديث سندًا ومتناً الباحثةالعمـو 

، متجاىميف أو متناسيف ما أسسو عمماء الحديث (35)أحاديث الصحيح، وتجريدىا مف أىـ خاصية تحمميا

مف مختمؼ عمـو اإلسناد والمتف؛ كعمـ مختمؼ الحديث، وعمـ نقد الرجاؿ، والجرح والتعديؿ، وتاريخ الرواة، 

وعمـ تأويؿ مشكؿ الحديث، والناسخ والمنسوخ، ومعرفة غريب الحديث وعممو، ومعرفة الموضوعات، 

وكشؼ حاؿ الوضاعيف، وعمـ أصوؿ الرواية، وغيرىا مف الفنوف التي إف دلت عمى شيء فإنما تدؿ عمى 

أنو لـ يمؽ خطاب أو نص تاريخي مف الرعاية والتثبت مثؿ ما لقيت نصوص الصحيحيف خصوصًا 

. (36)باعتراؼ الغرب أنفسيـ

 وأف ىذه الرعاية التي حظيت بيا نصوص الديف اإلسالمي لـ يحظ بيا أي نص آخر سواء في 

- في نظرىـ–نصوصيـ المقدسة أو األدبية الثقافية، لكف بالرغـ مف ىذه الرعاية الفائقة إال أف ىذه العمـو 

، بؿ "مماحكات جدالية تقميدية، وال تشكؿ دراسة عممية حوؿ الموضوع"ما تجاوزت حّدًا أكثر مف أف تكوف 

بوساطة الوسائؿ "والنظر في صحتيا " إقامة مقارنة كمية بيف إسنادات السنة والشيعة والخوارج"تحتاج إلى 

. (37)"، ثـ بواسطة النقد التاريخي(الحاسوب)الحديثة لمتفحص والبحث العممي 

وقد حّمؿ الحداثيوف الحس والعقؿ مسؤولية الحكـ عمى قبوؿ أحاديث الصحيحيف وغيرىما بداًل مف 

والحقيقة أفَّ الدليؿ النقمي الخالص ال يمكف تصوره ألنو : "تمؾ العموـ، واشترطوا تواترىا، يقوؿ حسف حنفي

ال يعتمد إالَّ عمى صدؽ الخبر سندًا أو متنًا، وكالىما ال يثبتاف إالَّ بالحس والعقؿ طبقًا لشروط 

. (38)"التواتر

                                           
 .373حسف حنفي، التُّراث والتجديد مف العقيدة إلى الثورة، صُينظر ( 35)
 .102انظر محمد أركوف، الفكر اإلسالمي نقد واجتياد، ص (36)
 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا (37)
 .373حسف حنفي، التُّراث والتجديد، مف العقيدة إلى الثورة، ص (38)



                         

 

وبالتالي فإفَّ الحجج النقمية كميا ظنية حتى لو تضافرت واجمعت : "ثـ ما فتئ إال أف تناقض فقاؿ

. (39)"عمى شيء أنو حؽ لـ يثبت أنو كذلؾ إالَّ بالعقؿ

إذ إنو في ىذه الفقرة يحدد المنيج الذي تثبت بو حجية الدليؿ النقمي أال وىو التواتر المبني عمى 

االستقراء التاـ المفيد لمقطع حسب ما اتفقت عميو كممة المناطقة والفالسفة قديمًا وحديثًا، وبالتالي يصبح 

الَّ  التضافر أو االستقراء ىو الدليؿ العقمي في حد ذاتو فال يحتاج إلى العقؿ مرة ثانية إلثبات معقوليتو وا 

.  لـز الدور

 يبشر ويحتفي بسمطة العقؿ عمى النقؿ دونما تأصيؿ عقالني لمبررات ىذه السُّمطة،  حنفيوراح

ال يثبت شيئًا بؿ ىو في حاجة "وعميو فقد افترض سمفًا أفَّ قوة العقؿ تفوؽ قوة النَّّص ألف النَّّص في رأيو 

". إلى إثبات، في حيف ال يقؼ شيء غامض أماـ العقؿ، فالعقؿ قادر عمى إثبات ُكّؿ شيء أمامو أو نفيو

.  (40)"أصبح النَّّص مجرد صورة عامَّة تحتاج إلى مضموف يممؤىا" وبفضؿ ىذا االجتياد الغريب 

. أف أحاديث الصحيحيف كميا ظنية سندًا ومتناً : أوليا: وتكمف خطورة ىذا التحميؿ في ثالثة قضايا

. جْعؿ الواقع أساس الجميع: الثالثة. العقؿ أساس فيـ نصوص الصحيحيف: الثانية

وتخالؼ ىذه القضايا الثَّالثة ما اتفؽ عميو جميور المسمميف قديمًا وحديثًا؛ فقد اتفقوا عمى وجود 

قطعي الداللة في الصحيحيف؛ كالنُّّصوص التي تبّيف أعداد الركعات في الصموات، وعدد الصموات، 

واتفقوا عمى أفَّ الواقع معتبر في الشَّريعة . (41)ومقادير الزكاة وغيرىا، واتفقوا عمى جعؿ النقؿ أساس العقؿ

بشرط عدـ معارضتو لمنقؿ، فضاًل عف أف العقؿ باتفاؽ العقالء ليس كاشفًا مطمقًا عف الحقائؽ كما زعـ 

ال فكيؼ ُيفسر الغيبيات، والمشكالت العقمية التي طالما بقيت دوف تفسير عمى مدى الزماف؟،  حنفي، وا 

 والفكري اإلنساني؟، دوف أف يسبؽ ىذا التطور قصور وعجز فكري عند الثقافيالتطور بوكيؼ يعترؼ 

كيؼ سيفسر ما سيكتشفو العقؿ الحقًا مف الخطأ والزلؿ العقمي والمنطقي الذي ىو واقع في والسابقيف، 

!. عصرنا الحاضر؟

                                           
 .374حسف حنفي، المرجع السابؽ، ص (39)
 .376، و374، صالمرجع السابؽحسف حنفي،  (40)
 .www.islamonline.net يونس صوالحي، محاوالت تفكيؾ السنة، (41)



                         

 

وما ُيستغرب حقًا أف حسف حنفي تجاىؿ التاريخ اإلسالمي برمتو وما أنجزه اتباع النص مف 

أولوية النَّّص "الحضارة والتقدـ، وجعؿ النص مصدر التخمؼ مطمقًا، وأساس الرجعية دائمًا فادعى أف 

، يرجع ...عمى الواقع تعطي األولوية لمنص عمى التجديد، ولمماضي عمى الحاضر، ولمتاريخ عمى العصر

التَّاريخ إلى الوراء ألنو ما زاؿ يعتمد عمى سمطة الوحي، وأمر الكممة، وما زاؿ يتطمب الطاعة المطمقة 

: ترتيب األدلة األربعة: "، وبناء عميو رتب مصادر الشريعة بطريقة منكوسة، فقاؿ(42)"لمجرد األمر

َـّ الكتاب، فعمى اإلنساف أف يجتيد رأيو فإف لـ يجد ففي إجماع األمة،  َـّ السُّنَّة، ُث َـّ اإلجماع، ُث القياس، ُث

َـّ الكتاب فاألدلة األربعة كميا ترتكز عمى الدليؿ "وفي رأيو ". حاضرًا أو ماضيًا، فإْف لـ يجد فعميو بالسُّنَّة ُث

الترتيب "والحظ حنفي أفَّ ". الرابع، دليؿ العقؿ، وبالتالي كانت األولوية لمدليؿ العقمي عمى دليؿ النقؿ

التقميدي لألدلة ابتداء بالقرآف فالحديث فاإلجماع فالقياس يجعؿ اليـر قائمًا عمى قمتو، والمخروط مرتكزًا 

. (43)"عمى رأسو

:  الطعن في طريقة تدوين الصحيحين: القاعدة الرابعة

، أف يتجرأوا عمى الصحيحيف- ومف باب أولى- القرآف، دفعتيـ فإف مقدمات ما قالو الحداثيوف ع

والزعـ بأف الظروؼ السياسية وأوضاع المجتمعات التي انتشر فييا اإلسالـ احتاجت إلى أحاديث جديدة 

صمى -إف السنة ُكتبت متأخرة بعد موت الرسوؿ : "تحاكي متغيراتيا وتعالج أحكاميا يقوؿ محمد أركوف

بزمف طويؿ وىذا ولَّد خالفات لـ يتجاوزىا المسمموف حتى اليوـ بيف الطوائؼ الثالث - اهلل عميو وسمـ

السنية والشيعية والخارجية، وصراع ىذه الفرؽ الثالث جعميـ يحتكروف الحديث ويسيطروف عميو لما 

وىكذا راح السنة يعترفوف بمجموعتي البخاري ومسمـ المدعوتيف ... لمحديث مف عالقة بالسمطة القائمة

.  (44)"بالصحيحيف

                                           
 .250حسف حنفي، التُّراث والتجديد، مف العقيدة إلى الثورة ،ص (42)
 .376، 249حسف حنفي، المرجع السابؽ، ص و (43)
 . 101أركوف، الفكر اإلسالمي نقد واجتياد، ص (44)



                         

 

وىو يرى أف الحديث ىو جزء مف التراث الذي يجب أف يخضع لمدراسة النقدية الصارمة لكؿ 

وبالطبع فإف مسيرة التاريخ األرضي وتنوع الشعوب : "، ثـ يقوؿ(45)الوثائؽ والمواد الموروثة كما يسمييا

قد خمقت حاالت وأوضاعًا جديدة ومستحدثة لـ تكف متوقعة أو منصوصًا عمييا - التي اعتنقت اإلسالـ 

في القرآف وال في الحديث، ولكي يتـ دمجيا وتمثميا في التراث فإنو لـز عمى المعنييف باألمر أف يصدقوا 

ما بواسطة تقنيات المحاجة والقياس . (46)"عمييا ويقدسوىا إما بواسطة حديث لمنبي، وا 

مجموعات "وىكذا شككوا في تدويف السنة، إذ ىي في الخطاب الحداثي، وقراءتو التفكيكية ألصولو 

لعممية االنتقاء "حسب تعبير أركوف قد خضعت " أسطورية- (47)تيولوجية"ذات بنية " نصية مغمقة

واالختيار والحذؼ التعسفية التي ُفرضت في ظؿ األموييف، وأوائؿ العباسييف، أثناء تشكيؿ المجموعات 

بكؿ مشاكميا، ولـ تدوف إال " الشفاىي"قد تعرضت لعممية النقؿ " المجموعات النصية"كما أف ىذه" النصية

قاـ بو جيؿ مف الصحابة، ال يرتفعوف عف مستوى الشبيات، بؿ تاريخيـ " الشفاىي"متأخًرا، وىذا الوجو 

. (48)"الحكايات المزورة"بػ" الحكايات الصحيحة"تختمط فيو 

والغريب في األمر أف أسياد أركوف مف عقالء الغرب ال يعترفوف بيذا، بؿ أركوف نفسو يناقض 

لـ يمقاه أي خطاب أو نص نفسو في موضع آخر فيذكر فيو أف السنة لقيت مف الرعاية والتثبت ما 

دفعو إلى الخمط بيف وجود - أو تجاىمو–، وجيمو بعمـ الحديث (49)تاريخي وباعتراؼ الغرب أنفسيـ

ال َيَتَحمَُّمو : في تراجـ الصحابة، وبيف وقوعيـ في مستوى الشبيات؛ فاألوؿ واقع" الحكايات المزورة"

 وقد كشفت عنو عموـ الحديث، عمى عكس الثاني الذي يحمؿ في طياتو طعنًا في عدالة ،الصحابة

 .الصحابة، وىو أمر مستيجف

                                           
 .102، صالمرجع السابؽ( 45)
 .104، صالمرجع السابؽ( 46)
 .عمـ اإللييات، الذي يقـو عمى منطقية منيجية تقـو عمى اإليماف بالديف والروحانية واإللو:  التيولوجية(47)
 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا (48)
 .102انظر محمد أركوف، الفكر اإلسالمي نقد واجتياد، ص (49)



                         

 

: قواعد تختص بمتون الصحيحين: ثانياً 

إسقاطيـ لحجية :  الحداثيوف مع متوف الصحيحيف؛ أوليامف خاللياوتحوي ثالث قواعد حداثية تعامؿ 

لمنقد، - كسائر النصوص التراثية–إخضاعيا : أحاديثيما ونبذ قدسيتيا، ونزع صفة الوحي عنيا، والثانية

جعؿ نصوصيا تحوي معاني محجوبة، وأسرار باطنة ال يكشؼ : وعزليا عف مرجعيتيا وقائميا، والثالثة

. عنيا إال قواعدىـ الحداثية، وما كاف مفيومًا منيا ال يوافؽ ما ُوضعت لو

: وتفصيؿ ذلؾ ما يمي

: (إسقاط حجيتيا ونبذ قدسيتيا)األحاديث النبوية تراث و وحي : القاعدة األولى

أفَّ أحاديث الصحيح تراث أكثر مف أف تكوف وحيًا، وعند حديثنا - بدرجات مختمفة-يرى الحداثيُّوف 

عف رؤى الحداثييف في أحاديث الصحيحيف فإنيا ال تنفؾ عف منظومة الفكر العاـ، والرؤية الشاممة 

ف كاف الصحيحاف ىما المحط األوؿ واألولى ألنظارىـ؛ كونيما مما تمقتو األمة  لمحداثييف عف السنة، وا 

 الحداثييف ىبالقبوؿ، وليس لطائفة أف تدعي تممصيا مف االعتراؼ بأّي مف أحاديثيما، ورد دعاو

.  بتضعيؼ الحديث أو رده

مسؤوؿ الدِّراسات اإلسالمية في جامعة -محمد أركوف - الجزائري األصؿ-وقد ذكر الفيمسوؼ 

ينبغي  (السُّنَّة)يعتقدوف أفَّ التُّراث "في معرض رّده عمى مف يصفيـ بالمتشدديف أنيـ - السوربوف بفرنسا

واعتبار السُّنَّة تراثًا يتطمب تجريدىا مف سماتيا الخاصة التي جعمت منيا ". أف تتغمب عمى ُكّؿ بدعة

ويستمـز مف ذلؾ اعتبار السُّنَّة مجرد خطاب أو نص ظير في التَّاريخ . مصدرًا ثانيًا لمشريعة اإلسالمية

. (50)لميمة خاصة ليس ليا طابع الديمومة

عمى حد تعبير أركوف، حيث " أرثوذكسية"واعتبر أف تدويف السُّنَّة إرىاصًا مف إرىاصات تشكؿ 

َـّ راحت األرثوذكسيات الكبرى تتشكؿ تاريخيًا عف طريؽ تأليؼ كتب الحديث أو الصحاح، أقصد : "يقوؿ ُث

. (51)"األرثوذكسية السنية واألرثوذكسية الشيعية واألرثوذكسية الخارجية

                                           
 .102الكممة بيف قوسيف لمحمد أركوف، انظر محمَّد أركوف، الفكر اإلسالمي نقد واجتياد، ص (50)
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قحاـ  ومف الواضح تأثر أركوف واستخدامو ألفاظًا خارجة عف قاموس العربية أو عموـ الحديث، وا 

بطريقة يمجيا البحث العممي، وسعيو إلى وضع السنة في موضع حجب الحقائؽ، " األرثوذكسية"مصطمح 

قصائيا عف مصدرية تبميغ أسس العقيدة الصافية، واتياميا بأنيا خطاب أحادي قائـ عمى الحصر : "وا 

. (52)..."واالستبعاد واإلدانة واإلقصاء

-ولذلؾ لـ يتواف الحداثيوف عف اعتبار مصدرية الحديث النبوي إحدى شطحات الشافعي الذي 

ينمو "وضعيا مصدرًا ثانيًا مف مصادر التشريع اإلسالمي، كما وصفو أركوف بأنو ذو عقؿ - حسب زعميـ

ناجزة ومغمقة عمى ذاتيا، نقصد بذلؾ القرآف  (Corpus)ويترعرع داخؿ إطار مجموعة نصية 

. (53)"والحديث

ليؤوؿ ىذا النَّّص   عمى محؾ النظر والنقد والتفكيؾ-كما القرآف والسنة– لذلؾ فقد ُوضع الصحيحاف

 (و)...ففي نقد النَّّص تستوي النُّّصوص عمى اختالفيا"في النياية إلى مجرد خطاب يمكف نقده ونقضو، 

مف - صمى اهلل عميو وسمـ–، وأف ما أقره النبي (54)"ىنا يمكف الجمع بيف الَنّص الفمسفي والنَّّص النبوي

نما ىي  مواضعات النظاـ االجتماعي "العادات والتقاليد ليست وحيًا؛ ألنيا ليست تبميغًا مف عند اهلل وا 

مف ىذا - صمى اهلل عميو وسمـ–وبالتالي ينبغي أف ُيترؾ ما أقره الرسوؿ - عمى حد تعبير حرب–" السائد

القبيؿ؛ ونترؾ نحف أنفسنا لمواضعات النظاـ السائد في ىذا الزماف، حتى لو تعارضت مع ما كانت عميو 

 .(55)وأصحابو- صمى اهلل عميو وسمـ–في عصر النبي 

حالٌؿ إلى يوـ  (ص)فَّ المشكمة تأتي مرة أخرى مف زعـ الفقياء أفَّ حالؿ محمَّد إ: "ويقوؿ شحرور

حراـ إلى يوـ القيامة، وتأتي مف اعتبارىـ أفَّ القرارات النَّبويَّة التنظيمية ليا قوة  (ص)القيامة، وحراـ محمَّد 

التنزيؿ الحكيـ الشامؿ المطمؽ الباقي، ناسيف أفَّ التحميؿ والتحريـ محصور باهلل وحده، وأفَّ التقييد األبدي 

                                           
 .17عمي حرب، نقد النَّّص، ص  (52)
 .41، اإلماـ الشافعي، صنصر حامد أبو زيد، و 69 و65، ص نقد واجتياد الفكر اإلسالمي،محمَّد أركوف (53)
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لمحالؿ المطمؽ يدخؿ حتمًا في باب تحريـ الحالؿ، وىذه صالحية لـ يمنحيا تعالى ألحد بما فييـ 

. (56)"الرُُّسؿ

عندما كاف طو حسيف وعمي عبد الرزاؽ يخوضاف معركة زعزعة النموذج : "وتقوؿ خالدة سعيد

، بإسقاط صفة األصمية فيو، ورده إلى حدود الموروث التاريخي، فيؤكداف أف اإلنساف يممؾ (اإلسالـ)

موروثو وال يممكو الموروث، ويممؾ أف يحيمو إلى موضوع البحث العممي والنظر، كما يممؾ حؽ إعادة 

النظر في ما اكتسب صفة القداسة، وحؽ نزع األسطورة عف المقدس، وحؽ طرح األسئمة والبحث عف 

يتضمف ىذا كمو إسقاط العصمة عف الماضي واشكالو أو نماذجو، واعتبار ىذه : "، ثـ تقوؿ(57)"األجوبة

إذا كانت منجزات اإلنساف أو إبداعاتو امتدادًا : "، ثـ تضيؼ(58)"األشكاؿ تاريخية قابمة لمتغيير

؛ فإف نقضيا أو تجاوزىا يغدو نقضًا أو ...والمعتقدات والطقوس امتدادًا لميوية أو لموعي بالتميز...لو،

ىذا النقض يتطمب مواجية الذات ونقدىا، أي مواضعتيا، أو تحويميا إلى . تجاوزًا لمذات في بعض أبعادىا

 .(59)"موضوع لمنقد والبحث

وتتطاوؿ ىذه الحداثية أكثر مف ذلؾ فتزعـ أف التعاليـ الدينية ما كانت إال صورة قديمة تعمؿ 

عادة تنظيـ عناصرىا مف منظور الواقع، مف خالؿ  الحداثة عمى تكسيرىا، وتفكيؾ الذاكرة وزعزعتيا وا 

سقاط النماذج، وعصمة المطمقات، واستبداؿ ذلؾ بالتجربة  القطيعة مع المرجعية الدينية والتراثية، وا 

والكشؼ، ويكوف ذلؾ بأنسنة الدور النبوي واضطالع اإلنساف بعبء مصيره؛ لذلؾ فإف اإلنساف لـ يعد 

. (60)متمقيًا لألوامر والنواىي أو القوانيف الخارجة عنو، بؿ قطبًا آخر يقابؿ ىذه القوى

وىذا كمو يفسر ما تواصى بو القـو مف إسقاط لحجية السنة، واستبعادىا عف تنظيـ حياة البشر، 

 .فضاًل عف اعتبارىا مصدرًا لألحكاـ والقوانيف التي يؤمف بيا المسمـ

                                           
 .153محمَّد شحرور، نحو أصوؿ جديدة لمفقو اإلسالمي، ص (56)
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في مغالطة وجودية وفكرية حينما يفترض أفَّ السُّنَّة - كما يسمونو–" التُّراث"ثـ يضعنا مصطمح 

مجرد نص يمكف إخضاعو لمنقد وبالتالي يمكف قبولو أو رفضو، وىذا ما جعؿ محمَّد شحرور يؤكد بكؿ 

، وراح يستدؿ عمى ذلؾ ً"ليست وحيا (ص)السُّنَّة النَّبويَّة، أي ما فعمو وقالو وأقره النَّبّي الكريـ "جرأة أفَّ 

فَّ أخطر ما توصمت إليو دراسة شحرور حوؿ السُّنَّة . بقضايا لغوية وعقمية أبعدتو عف جادة الصواب وا 

، وأفَّ عدالة الصحابة -صمى اهلل عميو وسمـ-ىي وصفيا بالتاريخية، وأنيا كميا اجتياد مف طرؼ النَّبيّ 

جماعيـ أمر يخص الصحابة وحدىـ، وأفَّ ما قيدتو السُّنَّة يمكف إطالقو مرة أخرى مع تغير الظروؼ  وا 

اجتياد في حقؿ الحالؿ يخضع لمخطأ والصواب، وبالتالي فإفَّ ما تأتي بو - أي السُّنَّة-الموضوعية، وأنيا 

نما ىي قانوف مدني يخضع لمظروؼ االجتماعية . (61)السُّنَّة ليس شرعًا وا 

ويستغؿ شحرور المواضيع المثارة في الدِّراسات اإلسالمية حوؿ السُّنَّة والمتعمقة بقضايا شبيية بما 

ذكره ولكنيا ليست ضمف اإلطار الذي يريد ىذا الكاتب وضع السُّنَّة فيو؛ فقد فرقت الدِّراسات اإلسالمية 

- صمى اهلل عميو وسمـ-العممية حوؿ السُّنَّة بيف السُّنَّة التشريعية وغير التشريعية، وبيف تصرؼ النَّبّي 

ماـ، ونبيت إلى بشريتو  التي ال يوافقيا الوحي أحيانًا حينما - صمى اهلل عميو وسمـ-كرسوؿ وقاٍض وا 

، وأكدت أفَّ النسخ في السُّنَّة حاصؿ لمتدرج في التشريع (62)"أنتـ أعمـ بأمور دنياكـ"تجتيد تحت شعار 

. (63)والتيسير عمى المكمفيف

إال إف خطأ شحرور يكمف في منيجو التعميمي الذي جعؿ مف القضايا السالفة الذكر السمة الغالبة 

لمسُّنَّة النَّبويَّة، وىو بالتالي يستدؿ بالجزء عمى الكؿ، ويستنبط دوف وجود أدلة كافية تشكؿ قاعدة 

كنبي ومحمَّد كرسوؿ، - صمى اهلل عميو وسمـ-لالستنباط، وغريب منيج الحداثييف أنيـ يفرقوف بيف محمَّد 

ومف ىنا فنحف ال نجد في التنزيؿ الحكيـ أمرًا بطاعة : "شحرورفيو إذ نقرأ ىذا في نص جريء، يقوؿ 

محمَّد البشر اإلنساف، وال أمرًا بطاعة محمَّد النَّبّي، بؿ نجد أكثر مف أمر بطاعة محمَّد الرَُّسوؿ، لماذا؟ 

ألف الطاعة ال تجب إالَّ لمعصوـ، ومحمَّد اإلنساف ليس معصومًا، ومحمَّد النَّبّي ليس معصومًا، ومحمَّد 
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النبوة تحتمؿ "ويخمص إلى أفَّ ". الرَُّسوؿ ىو المعصوـ في حدود رسالتو حصرًا الموجودة في التنزيؿ

، ويحصر شحرور عصمة الرَُّسوؿ في تبميغ الذكر الحكيـ، وعدـ الوقوع في الحراـ "التَّصديؽ والتكذيب

. (64)وتجاوز حدود اهلل

قصر السُّنَّة عمى مجرد نقؿ : أوليما: وبناء عميو فإف طرح شحرور ىذا يقتضي أمريف أساسيف

صمى اهلل عميو -مساواة النبي محمَّد : وثانييا. الوحي إلى البشر دوف تمتعيا بصالحية تبيينو وتفسيره

. في اجتياده بباقي البشر- وسمـ

أمَّا األمر األوَّؿ فيو انتقاص لدور الرَُّسوؿ الذي يرى شحرور أنو يتمتع بالعصمة بوصفو رسواًل ال 

نبيًا، فما قيمة رسوؿ معصوـ إذا كاف يمعب دور آلة اتصالية مبرمجة سمفًا لنقؿ خطاب مف المخاِطب إلى 

!. المخاَطب دوف أف ُتعطى ليا صالحية البياف؟

، {وما ينطؽ عف اليوى، إف ىو إال وحي يوحى}: وىنا يتصادـ شحرور مع منطوؽ قوؿ اهلل تعالى

–ومفيومو عمى حد سواء، كما يخرج عف دالالت كثير مف اآليات المماثمة، بؿ وما تواتر عف الرسوؿ 

. مف ذلؾ كذلؾ، ولـ يجد شحرور أو غيره ما يعاضد قوليـ الشاذ ىذا- صمى اهلل عميو وسمـ

- مف النبوأة–واألمر الجدير بالذكر، أف النبوة بمفيوميا المغوي الصريح تدؿ عمى نقؿ الخبر الغيبي 

ف كانت تفارقيا مف جية أخرى إال أنيما تتفقاف عمى تمقي الغيب  وىو ما ينطبؽ عمى صفات الرسوؿ، وا 

ال فأيف الفرؽ بيف النبي والمجتيد عمى (65)واإلخبار بو ، ال عمى ما ادعاه شحرور وأمثالو مف االجتياد، وا 

!. ما وصفوا؟

ثـ إفَّ نظرية االتصاؿ المعاصرة تؤكد أنو إذا كانت وسيمة االتصاؿ شخصًا فال ُبدَّ أفَّ يتمتع ىذا 

الشخص بقدر مف الحرية الفكرية واالستقاللية الذاتية والمرونة الخطابية التي تقتضييا طبيعة صاحب 

الخطاب األصمي والمخاَطب؛ ذلؾ ألفَّ الخطاب لفظ ومعنى، وتبميغو يقتضي أساليبو مف تصريح وكناية 

يماء وغيرىا مف األساليب التي لـ ُيمـز الوحُي محمَّدًا  شارة وا  بأي - صمى اهلل عميو وسمـ–وحقيقة ومجاز وا 
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صمى اهلل –؛ كما صّح عنو (66)واحدة منيا لتبميغ الرسالة، بؿ أباح لو استخداـ جميعيا، وىيأه لإلفادة منيا

. (67)"ُبعثت بجوامع الكمـ: "أنو قاؿ- عميو وسمـ

أمَّا األمر الثَّاني، فإفَّ طرح شحرور يتجاىؿ جواز وقوع خطأ في اجتياد النَّبّي مع عدـ إقرار الوحي 

لو، فمقد ذكر اآلمدي وابف الحاجب وابف اليماـ والشاطبي وأىؿ الحديث وغيرىـ مف عمماء األصوؿ أفَّ 

متفقوف عمى أنو ال ُيقر عمى خطأ، - صمى اهلل عميو وسمـ–القائميف بجواز وقوع الخطأ في اجتياد الرَُّسوؿ 

نما اعتبروه مف باب خالؼ  بؿ ال ُبدَّ مف تنبييو، فضاًل عمف نفوا وقوع الخطأ أصاًل في اجتياده، وا 

، كما أف ىذا محاؿ عقاًل، وال يجوز منطقًا عمى رسالة اُتصفت باإلليية، كما قاؿ الدكتور عبد (68)األولى

. (69)"إنو ال ُيعقؿ أف يذىب ذاىب إلى جواز الخطأ مع التقرير عميو: "الغني عبد الخالؽ

وتتأكد مزاعـ تراثية نصوص الصحيحيف عمى لساف نصر حامد أبو زيد، الذي ربط بيف دراسة 

النَّّص منذ لحظة نزولو األولى مع "النَّّص القرآني وبيف النَّّص النبوي في بياف منزلة السُّنَّة، حيث ذكر أفَّ 

قراءة النَّبّي لو لحظة الوحي تحوؿ مف كونو نصًا إلييًا وصار فيمًا إنسانيًا، ألنو تحوؿ مف التنزيؿ إلى 

وال يكترث نصر ". وال التفات لمزاعـ الخطاب الديني بمطابقة فيـ الرَُّسوؿ لمداللة الذاتية لمنص... التأويؿ

بدأ يتراجع بالتدريج، ويفقد داللتو المحايدة، ويكتسب داللة سمبية، "بالقوؿ عندما يؤكد أفَّ مصطمح التأويؿ 

.  (70)..."وذلؾ في سياؽ عممية التطور والنمو االجتماعييف

وىذا التصريح يحتوي عمى مغالطة واضحة، وبدعة فاضحة، لـ يكمؼ نصر نفسو عناء البرىنة 

عمييا وىي أفَّ السُّنَّة تأويؿ لمقرآف الكريـ، سواء كاف ىذا التأويؿ تخصيصًا لعامو، أو تقييدًا لمطمقو، أو 

، وكيؼ يستقيـ في ذلؾ ما اضافتو السنة مف !تفصياًل لمجممو، فكيؼ يتراجع ذلؾ التأويؿ تدريجيًا عنده

                                           
 .219 عبد الغني عبد الخالؽ، حجية السنة، ص(66)
 (.631)مسمـ حديث رقـ ، (6731)ديث رقـ متفؽ عميو، البخاري ح (67)
، الشاطبي، 28/ 3، والكوكب المنير شرح مختصر التحرير، 205/ 4ُينظر ابف األمير الحاج، التقرير والتحبير،  (68)

 .573/ 4، ورفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب، 470/ 4الموافقات، 
 .219عبد الغني عبد الخالؽ، حجية السُّنَّة، ص (69)
 .174نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويؿ، ص (70)



                         

 

أنيا مف - فضاًل عف عواميا–أحكاـ شرعية تبّيف ما لـ يذكره القرآف مف تشريعات أجمع عمماء األمة 

. (71 )!الديف؟

وقد يكوف التأويؿ مدخاًل إلى النقد عمى حد ما مورس في تأويؿ الكتب الدِّينيَّة في الييوديَّة 

والذي انتيى المآؿ بالمؤوليف إلى تأكيد تاريخية  (Hermeneutics )(72)والمسيحيَّة تحت اسـ اليرمنيوطيقا

.  ، وىو ما سنبحثو في النقطة التالية(73)النَّّص الُمقدَّس

:  (نظرية موت المؤلف)الخطاب النبوي خطاب لغوي قابل لمنقد : القاعدة الثانية

إذ يقتضي ىذا المنيج إخضاع نصوص " عزؿ النص"أو " موت المؤلؼ"وىو ما يسمى بنظرية 

ولقد رأى بعض . آلليات التفكيؾ والنظريات األلسنية الحديثة- وغيرىا مف النصوص الشرعية–الصحيحيف 

مف وجية نظر التَّاريخ العاـ -مف الممّح والعاجؿ "الحداثييف ضرورة ذلؾ، كما أكد محمَّد أركوف أنو 

أف نطبؽ عمى دراسة اإلسالـ المنيجيات واإلشكاليات الجديدة، نقصد بذلؾ تطبيؽ المنيجيات - لمفكر

. (78)" وفمسفية(77) وأنثربولوجية(76) وسيميائية داللية(75) وألسنية(74)واآلفاؽ الواسعة لمبحث مف تاريخية

وكينونة النص تقضي بالنظر إليو مف دوف إحالتو ال إال مؤلفو وال إلى الوقع : "ويقوؿ عمي حرب

، وفرض التساوي -كما قدمنا-السُّنَّة النَّبويَّة " تراثية"، وليذا أّكد الحداثيوف عمى ما ُيسمى بػ (79)"الخارجي

بيف أنواع الخطاب؛ فأصبح النَّّص النبوي عرضة لمناىج األلسنيات الحديثة وتحميؿ الخطاب التاريخي 
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، وبالتالي تـ تفكيؾ أىـ عالقة تربط النَّّص النبوي "يستقؿ النَّّص عف المؤلؼ"ونقده، ففي منطؽ النقد 

َـّ ينتقؿ ىذا المنيج إلى تفكيؾ النَّّص . بالوحي لُتجرَّد السُّنَّة بعد ذلؾ مف شرعيتيا التي منحيا إياىا الوحي ُث

يقوؿ عمي . فقد أصبحت ىذه األخيرة ىي األخرى محؿ نقد الرتباطيا بالنَّّص النبوي. النبوي عف الحقيقة

فالنَّّص النبوي، مثاًل، ال تكمف أىميتو في كونو يروي الحقيقة أو يتطابؽ معيا، بؿ تكمف بالدرجة : "حرب

. (80)..."األولى في حقيقتو ىو

وىكذا يصبح النَّّص النبوي نفسو موضع المساءلة ما إذا كاف حجة أـ ال، فضاًل عف تضمنو رسالًة 

.   لمبشرية، أو كونو ىدى وبشرى لمعالميف

إفَّ ىذا المنيج ُيذري بالقيـ الحضارية واإلنسانية التي تضمنتيا رسالة خاتـ النَّبّييف أدراج الرياح، ويجعؿ 

. العقؿ النسبي حاكمًا عمى العقؿ المطمؽ الذي باركو الوحي وخّولو ميمة ىداية البشرية

النص يعكس واقعو المعاصر لو فقط، وينتيي بانتياء زمانو، وأف محاولة "واألخطر مف ذلؾ، أنو يعتقد أف 

، ومعنى (81)"إحالتو أو ربطو بواقع معيف ليست سوى تفسير لمنص بنص آخر،  أي ىي حجب لمحجب

ذلؾ أف محاولة إسقاط النص النبوي عمى أي حادثة واقعية وتطبيؽ حكمو عمييا والعمؿ بو في خارج 

نطاؽ عصره وزمانو إنما ىو تعتيـ مبطف، وظالـ مضاعؼ ال يستقيـ والمنطمقات المنطقية التي تقتضي 

- بعامة–حصر النص بما يخصو مف الزماف دوف غيره، وىو تشكيؾ صريح بالنصوص النبوية 

. والصحيحيف بشكؿ خاص

ومعموـ أف التشكيؾ بالصحيحيف تشكيؾ بالسنة جمعاء، وىو تشكيؾ في القرآف أيضًا، كما أنو تشكيؾ في 

حقيقة الوجود اإلنساني، ودعوة إلى العبثية بقوانيف الفكر، وتماٍه لمعقمنة التي ال يضبطيا ضابط شرعي أو 

عقمي أو منطقي، فضاًل عف الدخوؿ في التأويالت الالمتناىية، وأشكالية العالقة بيف النص المعطى 

الجديدة، باعتبار أف النصوص ال " النظرية التأويمية"المؤلؼ، أو النص، مكاف في " قصد"ولغتو، فميس لػ

" ال نيائية المعنى"و" فوضى التفسير"تحمؿ أي معنى إال ذلؾ الذي يصنعو القارئ ويشكمو، مما يؤدي إلى 

التأويمية "في ظؿ الغيبات الثالثة التي تقوـ عمييا ؛"إبطاؿ مقصوده"و" نسؼ محتوى النص"و
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وبذلؾ، وحده، يسأثر الحداثيوف بتأويؿ النص  (غيبة المؤلؼ، وغيبة المرجعية، وغيبة القصدية)":الحديثة

النصوص " ظواىر"مسرفة ال ترى في " باطنية"الديني، قرآًنا وسنة، ويتالعبوف بفيمو وتفسيره ومدلولو، في 

أكثر مف رموز ومؤشرات ومدلوالت كوامف بواطف، ىي مركز الثقؿ في النص، وبدؿ أف يكوف اليوى تبًعا 

. (82 )!لمعطيات النص، يكوف ىو تبًعا ألىوائنا

وال بد ىنا مف التساؤؿ ما إذا كانت آليات تفكيؾ الخطاب الديني والبشري تتصؼ بالعممية، وىؿ 

ىي مجمع عمييا؟ وىؿ نجحت في نقد الخطاب الديني وقراءتو قراءة إيجابية؟ وىؿ الخطاب الديني 

بالضرورة معاد لمحداثة بحيث يحتاج إلى تفكيؾ وتركيب؟ وىؿ بالضرورة وضع التراث والحداثة في إطار 

عدائي ال يتصور الجمع بينيما؟ إف الذي يراجع تطور عمـ األلسنيات في الغرب ويتأمؿ في اليرمنيوطيقا 

 (84)"البراغماتية" و(83)"السيمانتية"التي استخدمت في نقد النصوص الدينية يخمص إلى القوؿ إف النظريات 

فالبعد البراغماتي في المغة . لـ تصؿ بعد إلى مستوى تحميؿ أي خطاب ديني فضاًل عف نقده أو تفكيكو

يحرص عمى بياف عالقة المفظ باستعمالو في زماف ومكاف محدد، أي سمطة الزماف والمكاف عمى النص 

.  (85)الديني

بينما في المفيـو اإلسالمي، الخطاب الديني المتمثؿ في القرآف والسنة غير خاضع ليذه السمطة إال 

ذلؾ ألف الزماف والمكاف مخموقاف بينما خطاب الوحي صفة . ما تقتضيو متطمبات تنزيؿ النص عمى الواقع

. مف أوصاؼ المخاِطب وىو اهلل سبحانو وتعالى، وىو متعاؿ عف سمطة الزماف والمكاف

:  (بواطنو مباينة لمنطوقو)الخطاب النبوي حجاب : القاعدة الثالثة

في نظر الحداثييف، فإنو ينظر إليو مف " ال يقوؿ الحقيقة بؿ يخمؽ حقيقتو"بما أفَّ النَّّص النبوي 

طرؼ ىؤالء عمى أنو حجاب، وال ينبغي الوثوؽ بو ثقة مفرطة؛ ألنو يحجب الحقائؽ المطمقة التي يجب 

                                           
 . محمد عبد الفتاح الخطيب، القراءة الحداثية لمسنة النبوية، بتصرؼ(82)
عمـ الداللة، وىو عمـ حديث يبحث في الدالالت المغوية، يدرس المعاني المغوية عمى صعيد :  السيميائية أوالسيمانتية(83)

 .المفردات والتراكيب، وما يتبعو مف تطور ليذه المفردات بعيدًا عف االشتقاقات التاريخية ليا
ىماؿ المبادئ والفكر اإلنساني كدافع : البراغماتية( 84) ىي التركيز عمى المنفعة المادية والعممية كمكوف أساسي لمحقيقة، وا 

 .لمبحث عف الحقيقة
(85) Asa Kosher, Pragmatics and Chomsky’s Research Program, p.678.. 



                         

 

استراتيجية النَّّص تقوـ عمى جممة مف األالعيب واإلجراءات يمارس الخطاب مف "أف نفكر فييا، وعميو فػ 

، وعميو يقتضي المنيج التفكيكي أف "والنَّّصوص سواء في ذلؾ. خالليا آلياتو في الحجب والتبديؿ والنسخ

أي مساءلة حقيقة النَّّص ومصدره حتى ال يحجب ما . (86)"التعامؿ مع النَّّص عمى كشؼ المحجوب"يقـو 

 (87)"دوغمائي"أو " ديماغوجي"يجب أف يكوف محؿ مساءلة ونقد، وىذا اتياـ بأف الخطاب النبوي خطاب 

. يسعى لحجب الحقائؽ وصرؼ الناس عف قضايا تتعمؽ بحجية السُّنَّة

وىذه عبثية في التحميؿ ينّزه البشر أنفسيـ عنيا، فضاًل عف نتزيو الشريعة عنيا؛ ألنيا تناقض أىـ 

أسباب ورودىا، وىي اليداية والرشاد، وىذا عند العقالنييف والمناطقة أمر محاؿ، فال يجوز ألي خطاب 

ديني أو غيره أف يناقض وجوده وييدـ نفسو ال مف بعيد أو قريب، فكيؼ تكوف السنة خطابًا غير مفيوـ، 

. ، ىذا مناٍؼ لمعقؿ!أو أف ظواىره مخالفة لبواطنو؟

، ما المانع؟، وعند "دوغمائي"أف كالـ الحداثييف أنفسيـ ىو كالـ - أيضاً –ولو سممنا بذلؾ العتبرنا 

ذلؾ يكوف بواطف نقدىـ ألحاديث الصحيح تخالؼ ظواىره، وىو أمر ييدـ ما يسعوف إليو مف غرائب 

. نتاجات فكرىـ

: أسباب تقّصد أحاديث الصحيحين أكثر من غيرىما: المبحث الرابع

نما  لـ يكف موقؼ الحداثييف مف الصحيحيف في معزؿ عف النصوص الشرعية، والتراث المغوي، وا 

كاف ذلؾ ضمف منظومة واحدة تعاممت مع النصوص الموروثة عمى حد سواء، وكاف ذلؾ نتيجة التطور 

الحضاري اليائؿ الذي حدث في الغرب، وكاف مف شبو الطبيعي أف يتوؽ أصحاب القرار إلى المحاؽ 

بركب الغرب ومواكبة منجزاتو، إالَّ أف الذي لـ يكف طبيعيًا أف يحصؿ ىذا التحديث عمى حساب المقومات 

ُعد، وبات راسخًا في  األساسية والعقائدية لألمة اإلسالمية؛ فبدأت مشاريع التحديث عمى مستوى جميع الصُّ

 أفَّ نقطة البداية في مشروع الحداثة المنشود ىو النظر مف جديد في منظريفأذىاف بعض المفكريف واؿ

. النُّّصوص الُمقدَّسة التي تمارس سمطتيا منذ العصر النبوي إلى اآلف

                                           
 .18 و14 و11عمي حرب، نقد النَّّص، صانظر ( 86)
ىو التعصب لفكرة أو اعتقاد معيف دوف أي قبوؿ لمناقشتيا أو الشؾ فييا، وُتستخدـ أحيانًا : الدوغمائية أو الدوغماتية( 87)

 .لإلشارة إلى الجمود الفكري، أو التشدد في االعتقاد الديني أو المبدأ األيديولوجي



                         

 

!. لماذا أحاديث الصحيحيف دائمًا؟: إال أف ىنا ما يثير التساؤؿ

نما ىي موجودة في  بالرغـ مف أف األحاديث التي يطنطنوف بيا لـ ينفرد بيا البخاري أو مسمـ، وا 

البخاري، وىي في كتب التفسير والمعاجـ والسنف التي ظيرت بعد البخاري  موطأ مالؾ ومسند أحمد قبؿ

. كابف كثير وغيره

بكمية أصوؿ الديف جامعة األزىر  الرئيس السابؽ لقسـ الحديث-يقوؿ الدكتور العجمي الدمنيوري 

ىدـ لمسنة  إف ىدـ صحيح البخاري عمى اعتبار أنو أصح كتب السنة ىو-: "وأستاذ فمسفة الحديث

الحداثييف عف عدـ  ، موضحًا أف كالـ"المطيرة كميا، وىو ما يقصده تمامًا مف يدعوف ىذه االفتراءات

تدقيؽ اإلماـ البخاري يعد خيااًل في خياؿ، وذلؾ لموصوؿ إلى انعداـ وجود عموـ تبحث في صحة الحديث 

، (88)-إف وجدت-والحديث الحسف والضعيؼ والموضوع  آنذاؾ، أو عجزىا عف تمييز الحديث الصحيح

فإف كاف - البخاري ومسمـ–وأف ىذا العجز واقع بو أصح كتب الحديث عند أىؿ السنة عمى اإلطالؽ 

. ىذاف عاجزيف، فمف باب أولى أف يكوف غيرىما أعجز وأضعؼ

مف جية أخرى، فإف ىذيف الكتابيف مجمع عمى صحتيما عند المعتبريف مف أىؿ العمـ، وليس ألحد 

منيـ أو مف غيرىـ أف يعترض بعدـ الصحة عمى أي حديث ُينتقد، فتجاوز الحداثيوف بذلؾ عقبة إسقاط 

كالميـ بضعؼ الحديث عند بعض أىؿ العمـ، كما قد يحدث لو انتقدوا حديثًا في السنف أو المسانيد؛ فإف 

بعض أحاديثيا ُضّعؼ، ولجيميـ بعموـ الحديث والجرح والتعديؿ، فيـ قاصروف عف فيـ أسباب صحة 

الحديث أو ضعفو، وبسبب ىذا العجز في الفيـ فإنيـ خرجوا مف ىذا المأزؽ بالوقوع في حياض 

ف كانوا ال يفيموف أسس التصحيح والتضعيؼ عندىما–الصحيحيف المذيف  إال أنيـ لف ُيضطروا إلى - وا 

. الولوج في ذلؾ الباب أصالً 

                                           
 http://www.islamway.com  انظر(88)

http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2279
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=2279


                         

 

: تطبيقات عمى رد الحداثيين ألحاديث الصحيح، وطرق تصنيفيا عندىم: المبحث الخامس

ال يمكف االدعاء أفَّ ُكّؿ الحداثييف اتفقوا عمى تصنيؼ واحد لمحديث، بؿ فييـ الشاؾ في أصؿ 

، وفييـ مف أخذ  أو الواقعالسُّنَّة، وفييـ الذي يقبؿ المتواتر دوف اآلحاد، وفييـ مف يقبؿ ما وافؽ العقؿ

. المبادرة وفؽ ىذا المبدأ أو ذاؾ في استحداث تصنيؼ جديد لمسُّنَّة النَّبويَّة

وأكثرىـ تفصياًل ألحاديث الصحيحيف وطريقة قبوليا أو - عمى سوئو–إال أف ألطؼ الحداثييف ردًا 

: ردىا، وعرضيا عمى العقؿ والواقع ىو شحرور، وقد صنؼ األحاديث عمى ما يمي

 -آخر موضع في– نفسو يناقض ثـ ،واجبة متصمة لمرسوؿ حيًا أو ميتاً : أحاديث الشعائر والطاعة. أ

. والواقع العقؿ يعارض وما منيا، اآلحاد فيردّ 

ال -صمى اهلل عميو وسمـ -وىي مرفوضة كميا انطالقًا مف أفَّ النَّبّي : أحاديث اإلخبار بالغيب. ب

األحاديث التي تتحدث عف الفتف، والميدي والدجاؿ، : "، وىذا يبرر قولو(89)-عمى حد قولو-يعمـ الغيب، 

َـّ الموت وعذاب القبر فالحشر والنشر والجنة والنار؛ تجاوزت المئات إلى األلوؼ، ونحف نطوييا دوف  ُث

  .(90)"حساسية أو أسى

فيي تحمؿ الطابع التاريخي التنظيمي المرحمي، وىي لالستئناس فقط سواء : أحاديث األحكاـ. ج

. أكانت متواترة أـ غير ذلؾ، وبناء عميو فيو يؤكد أفَّ القياس فييا وعمييا غير ممـز

فيي عنده مرفوضة لعدـ الحاجة إلييا، إذ إفَّ التنزيؿ قادر عمى تفصيؿ : األحاديث القدسية. د

. بالغيب- صمى اهلل عميو وسمـ–األحكاـ؛ ولعدـ عمـ النبي 

. (91)أحاديث حياة النَّبّي الخاصة ليست محؿ أسوة ألىؿ األرض في ُكّؿ زماف ومكاف. ىػ

وما يمّيز شحرور ىو جرأتو عمى طي أحاديث الصحاح واتياـ مدونييا بتحريؼ التنزيؿ الحكيـ، 

فعند تطرقو لحديث أركاف اإلسالـ، والذي أجمعت األمة قاطبة عمى صحتو إالَّ شحرور وجماعتو ذكر ما 

                                           
 .164-163محمَّد شحرور، نحو أصوؿ جديدة لمفقو اإلسالمي، ص  (89)
 .195المرجع السابؽ، ص  (90)
 .164-163، ص المرجع السابؽ( 91)



                         

 

كما نجد أنفسنا مع أركاف اإلسالـ المزعومة التي تضـ الشعائر فقط، أماـ تحريؼ خطير لما ورد : "يمي

. (92)"في التنزيؿ الحكيـ

بؿ ذىب إلى أكثر مف ذلؾ، وذلؾ عندما زعـ أفَّ ىذا الحديث مف ابتداع كتب األصوؿ واألدبيات 

لقد أقامت كتب األصوؿ واألدبيات اإلسالمية أركانًا لإلسالـ مف عندىا، حصرتيا : "اإلسالمية، حيث قاؿ

والشعائر، مستبعدة العمؿ الصالح - صمى اهلل عميو وسمـ-في خمس ىي التَّوحيد والتَّصديؽ برسالة محمَّد 

فالتقت دوف أف تقصد بالعممانييف والماركسييف مف أصحاب مشاريع . واإلحساف واألخالؽ مف ىذه األركاف

. (93)"ووقعت دوف أف تقصد أيضًا فيما وقع فيو الييود والنَّصارى. الحداثة والتجديد، كما أسمفنا

؛ فمنيـ مف ُيسقط أحاديث الصحيحيف لشيء ارتئاه، أو خجاًل مف كثيرة ذلؾ أشباهواألمثمة عمى 

انتقادات الغرب، أو لتخصيصو عاـ القرآف فيظف أنو تناقضًا فُيسقطو، أو لحجة عقمية واىية تماىت لو، 

إلى ما وقع في قموب - في الواقع–أو قاعدة عممية شاذة تراءت لو، واألسباب وراء ذلؾ كثيرة، ومردىا 

ىؤالء مف اليوى والضالؿ، والشعور بالنقص وانتفاء الثقة بالنفس أماـ الحضارات الغربية المتقدمة، 

. فيبحثوف جاىديف عف أدنى شبية أو سبب لمتخمص مف ىذه الشوكة التي عمقت في حموقيـ

 (95)"مف باع عبدًا ولو ماؿ، فمالو لمبائع إال أف يشترطو المبتاع: " حديث(94)ولذلؾ انتقد عمي حرب

، ووصؼ النص النبوي بأنو (96){...يوصيكـ اهلل في أوالدكـ}زاعمًا أف ىذا الحديث يناقض آية  الميراث 

تحت "، وادعاؤه أنو تـ وضعيا (97)ثـ شكؾ في استقاللية تشريعو واعتماد المتقدميف عميو" نص ثانوي"

الصراع بيف قوى التغيير والتقدـ، وبيف قوى "، ووقوع "ضغط الحاجة إلى تغطية المسائؿ المستجدة واقعياً 

. (98)"التثبيت والييمنة

                                           
 .35محمَّد شحرور، اإلسالـ واإليماف، ص (92)
 .33المرجع السابؽ، ص (93)
 .41، اإلماـ الشافعي، صنصر حامد أبو زيد( 94)
 (.80 )ومسمـ حديث رقـ، (3279 )البخاري حديث رقـ. متفؽ عميو (95)
 .11: النساء (96)
 .56، اإلماـ الشافعي، صنصر حامد أبو زيد( 97)
 .57، صالمرجع السابؽ( 98)



                         

 

اطمعت في : "قاؿ- صمى اهلل عميو وسمـ–وانتقد شحرور اإلماـ مسمـ في نقمو لحديث رسوؿ اهلل 

ورّده لسبب عجيب، بناء عمى حسابات رقمية جعؿ ظنيا .  الحديث(99 )..."الجنة فرأيت أكثر أىميا الفقراء

 فيقيف شحرور مقدـ عمى الظف الغيبي ؛(100)-صمى اهلل عميو وسمـ–يقينًا ُيدفع فيو الغيب الذي ذكره النبي 

-!. صمى اهلل عميو وسمـ–الذي يتحدث عنو النبي 

 بحجة أنو حديث قدسي، واألحاديث القدسية عنده (101)"يا آدـ أخرج بعث النار"كما أسقط حديث 

 (د)مرفوضة لعدـ الحاجة إلييا، إذ إفَّ التنزيؿ قادر عمى تفصيؿ األحكاـ دونيا، كما أوردنا في النقطة 

السابقة، كما أف آدـ بشر وليس لو أف ُيخرج بعثًا لمنار أو الجنة، وخمط شحرور بيف طاعة آدـ هلل في 

. (102)إخراج مف ُحكـ عمييـ بالنار، وبيف جعمو َحكمًا يفصؿ بيف العباد يوـ القيامة

ال يموت رجؿ مسمـ إال أدخؿ اهلل مكانو النار؛ - : "صمى اهلل عميو وسمـ–وضّعؼ حديث النبي 

، بحجة أف أعداد الييود والنصارى في زمانو أكثر مف أعداد المسمميف، وىذا (103)"ييوديًا أو نصرانياً 

. (104)الحديث يقتضي أف تتساوى أعدادىـ، فرّد الحديث ليذه الشبية الدنيئة

وعمى ىذا فِقس، حتى صار القرآف الكريـ، والسنة المطيرة، وأحاديث الصحيحيف تبعًا ألىواء ىؤالء، 

، ولماذا ال يضع ىؤالء لنا الديف !وعمى ذلؾ فمماذا ُيرجع إلى التشريع اإلسالمي لتنظيـ حياة البشر؟

، فالنتيجة عندىـ واحدة، نسأؿ اهلل الثبات عمى !والشرائع لتحكـ حياتنا بداًل مف رّد ىذا وقبوؿ ذاؾ؟

، وتعظيـ شرائعو إلى يـو الديف، -صمى اهلل عميو وسمـ–توحيده، والعمؿ بكتابو، واإليماف بسنة نبيو 

. والحمد هلل رب العالميف

                                           
 (.6064 و5968 و4920 و4799 و3002 )ديث رقـمسمـ حصحيح ( 99)
 .158محمد شحرور، نحو أصوؿ جديدة لمفقو اإلسالمي، ص (100)
 (.327 )ديث رقـمسمـ ح، وصحيح (6049 و3099)صحيح البخاري حديث رقـ . متفؽ عميو( 101)
 .157محمد شحرور، نحو أصوؿ جديدة لمفقو اإلسالمي، ص (102)
 (.4970 )ديث رقـمسمـ حصحيح ( 103)
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